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אלול תשע"ז - תשרי תשע"ח

יאיטחזוה אלול

יחיזטזטוידיגיב

כהכדכגכבכאכיט

גבא תשרי תשע"חכטכחכזכו

יטחזוהד

ט 
פ
ס

 2
 -
ג 

או
 2

7 

אוג 27 28ה אלול 29ו 30ז 31ח ספט 1ט 2י יא

 - (חג הקורבן)העתק: עיד אלאדחא  

חדר מצב פתיחת שנה"ל 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 

ט 
פ
ס

 9
 -

 3
 

3 4יב 5יג 6יד 7טו 8טז 9יז יח

 - (חג הקורבן)העתק: עיד אלאדחא  

מבדק עמית שלב א'-עברית 

אירוע חמ"ד מטה 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה א'-שפת אם

סיור חמ"ד מחוז צפון  פתיחת שנת הלימודים בע'גר 

יום עיון פסיכולוגים חדשים 2 

פתיחת שנה"ל מגזר ערבי 

 פתיחת שנה"ל ביישוב מג'אר ,כפר כמא

ט 
פ
ס

 1
6 

- 
10

 

10 11יט 12כ 13כא 14כב 15כג 16כד כה

מבדק עמית שלב א'-ערבית 

שבוע ערכי האו"ם 

ימי עיון מזה"פ 

מליאת פיקוח 2 חג נביא סבלאן 

 פתיחת שנה"ל למגזר דרוזי מלבד בתיה

תכנון אסטרטגי של הפיתוח המקצועי 

EFQM - מפגש יו"רים 

 ערב גיבוש מחוזי למצטיינים ופורשים תשע

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 1 

 יום עיון פסיכולוגים מתמחים- עמק יזרעאל

 מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוננים

 חג הצלב - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארו

בשביל הבנים 

 תערוכת תוצרים תשע"ז בפתיחת שנת 

ט 
פ
ס

 2
3 

- 
17

 

17 18כו 19כז 20כח 21כט 22א תשרי תשע"ח 23ב ג

מבדק עמית שלב ב'-עברית 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  אירוע חמ"ד מטה 

כנס פתיחת שנה מגמה מדעית 

ראשית השנה ההיג'רית יום עיון מנהלי ומדריכי שפ"ח1 

ראש השנה  ערב ראש השנה 

ראש השנה ראש השנה 

ט 
פ
ס

 3
0 

- 
24

 

24 25ד 26ה 27ו 28ז 29ח 30ט י

מבדק עמית שלב ב' עברית 

מבדק עמית שלב ב'-ערבית 

צום גדליה 

חזרה ללימודים 

 בין כסה לעשור- למידה על ירושלים, כנסמליאת פיקוח 3 

מפגש 1 ממוני תכנון 

 כנס מנהלי מסלולי מחוננים בתי ספר יסודיי

EFQM - מפגש רכזי איכות 

חג הצלב - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

סיור ועדת פרס החינוך- מוסדי 1 

 יום עיון בנושא "תלמיד יוצר חוקר" (כנס 

 כנס הוראת ספרות עם פנים לעתיד 

יום הכיפורים יום הכיפורים 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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תשרי תשע"ח - חשון תשע"ח

יזטזטוידיגיביא תשרי

כדכגכבכאכיטיח

א חשוןלכטכחכזכוכה

חזוהדגב

טוידיגיביאיט

ק 
או

 7
 -

 1
 

אוק 1 2יא תשרי 3יב 4יג 5יד 6טו 7טז יז

 הערכה לרכישת הקריאה באנגלית לראשית

חזרה ללימודים 

 כנס פתיחת שנה  ארצי למורים לתושב

חג הסוכות חג הסוכות חג הסוכות ערב חג הסוכות סיור מנכ"ל ברשויות הערביות 

ק 
או

 1
4 

- 
8 

8 9יח 10יט 11כ 12כא 13כב 14כג כד

חג הסוכות חג הסוכות חג הסוכות חג הסוכות חוה"מ חג הסוכות חוה"מ חג הסוכות חוה"מ חג הסוכות חוה"מ 

ק 
או

 2
1 

- 
15

 

15 16כה 17כו 18כז 19כח 20כט 21ל א חשון

 הערכה לרכישת הקריאה באנגלית לראשית

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפג

אירוע חמ"ד מטה 

חזרה ללימודים 

ועדה מחוזית - תכנית מרום 

 יום עיון למנהלים במהלך השקפה(מורים

(חמ"ד)כנס "והעמידו"  

מליאת פיקוח 4 

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 2 

כנס מורי ערבית- דוברי עברית 

כנס רכזי מדעים וטכנולוגיה חט"ב 

EFQM - מפגש יו"רים 

 יום עיון מניעת אובדנות ארצי- הכשרה 

EFQM - מפגש מנהלים 

סיור ועדת פרס החינוך- מוסדי 2 

כנס מנהלים יסודי- לקראת בקרות 

מועצת מפקחות גני ילדים 

(חמ"ד)מועצת מפקחים  

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל 

ק 
או

 2
8 

- 
22

 

22 23ב 24ג 25ד 26ה 27ו 28ז ח

 הערכה לרכישת הקריאה באנגלית לראשית

כנס רכזי שפה  עי"ס דוברי עברית 

 - יום למידה מפקחים כוללים ת. מרום  - מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  

יום עיון פסיכולוגים מתמחים- תל חי 

כנס  מורים חנ"ג 

כנס פתיחה למנהלים יסודי קן לציפור 

 כנס רכזי שפה יסודי דוברי עברית (מרכז

EFQM - מפגש רכזי איכות 

סיור ועדת פרס החינוך מוסדי 3  

 יום עיון בנושא תהליכי הנחייה והערכה של

(חמ"ד)כנס מנהלים  

כנס קידום בריאות בגני הילדים 

מבחן שלב א' לאיתור מחוננים 

  מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

ימי למידה למפקחים כוללים - יסודי 

ימי למידה למפקחים כוללים - על-יסודי 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י

ימי למידה למפקחים  קדם יסודי 

ב 
נו

 4
 -
ק 

או
 2

9 

29 30ט 31י נוב 1יא 2יב 3יג 4יד טו

 הערכה לרכישת הקריאה באנגלית לראשית

אירוע חמ"ד מטה 

 - טקס מחוזי יצחק רבין 

מליאת פיקוח 5 

כנס - מועצות תלמידים  מינהל ח"ן 

 - כנס לעו"ה חדשים בנושא מינהל 

(חינוך ילדים ונוער בסיכון)כנס שנתי  

עצרת הנוער לזכר יצחק רבין 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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חשון תשע"ח - כסלו תשע"ח

טוידיגיביאיט חשון

כבכאכיטיחיזטז

כטכחכזכוכהכדכג

זוהדגבא כסלו

ידיגיביאיטח

ב 
נו

 4
 -
ק 

או
 2

9 

אוק 29 30ט חשון 31י נוב 1יא 2יב 3יג 4יד טו

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל 

 מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'- שפת אם

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

(נובמבר)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 

ב 
נו

 1
1 

- 
5 

5 6טז 7יז 8יח 9יט 10כ 11כא כב

 מפגש וועדת אתיקה -  תכנון איכות ובקרה(נובמבר)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

 מפגש פתיחת שנה עם דסי בארי (מחוז

 ועדת היגוי קיימות אורח חיים בריא ובטוח

 חידון תנ"ך  מחוזי למבוגרים- מינהל ח"

EFQM - מפגש יו"רים 

סטטוס ת"ע רבעון 1- יעדים 1-8 

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגשסיור ועדת פרס החינוך- מוסדי 4 

יום למידה ראשון להנהלת ובכירי שפ"י 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

שבוע בטיחות ילדים בינלאומי 

ב 
נו

 1
8 

- 
12

 

12 13כג 14כד 15כה 16כו 17כז 18כח כט

שבוע בטיחות ילדים בינלאומי 

שבוע בטיחות בדרכים 

 טקס פרידה ממפקחים וקבלת מנהלים חדשי

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפג

אירוע חמ"ד מטה 

(נובמבר)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

סטטוס ת"ע רבעון 1- יעדים 9-14 

יום עיון שנתי לעובדי המזה"פ 

מליאת פיקוח 6 

טקס הסמכת גנים ירוקים 

טקס השקת התכנית חוג לכל ילד 

כנס אנגלית עי"ס 

יום הבטיחות בדרכים 

מפגש 2 ממוני תכנון 

פורום מורים גאוגרפיה ארצי 

(מוזיאון המדע ומוזיאון ישראל בירושלים)סמינר אנלוגיות למגמה המדעית טכנולוגית  

 כנס רכזי בגרויות ומנהלי בתי ספר  (מתנס

 שיעור סינכרוני ארצי בספרות לתלמידי החטיבה

EFQM - מפגש מנהלים 

חג הסיגד 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

פיתוח מקצועי מחוזי1 

יום הסובלנות הבינלאומי 

ב 
נו

 2
5 

- 
19

 

19 20א כסלו 21ב 22ג 23ד 24ה 25ו ז

שבוע זכויות הילד במערכת החינוך 

יום זכויות הילד/ה הבינלאומי (נובמבר)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  

כנס מועדוניות - שח"ר 

 שולחנות עגולים מנהלי התקוה הישראלית

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 3 

יום עיון מנהלי ומדריכי שפ"ח2 

כנס מחוזי לרכזי מתמטיקה עי"ס 

EFQM - מפגש רכזי איכות 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל 

מ 
צ
ד
 2

 -
ב 

נו
 2

6 

26 27ח 28ט 29י 30יא דצמ 1יב 2יג יד

 יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים

אירוע חמ"ד מטה 

(נובמבר)סטאטוס רבעוני מנכ"ל  

'מבדק בשפת אם וחשבון לכיתות ג 

 כנס השקת הספר השני של פדגוגיה מוטת

 מליאת פיקוח 7- בנושא חיים משותפים

 פתיחת שאלון אח"מ מועד 1 לממלכתי, 

 כנס  מחוזי למנהלים יסודי ובהמשכו כנס

כנס מורי תרבות יהודית-ישראלית 

כנס למורים בתכנית השקפה יום הולדת הנביא מוחמד 

מועצת מפקחות גני ילדים 

מפגש מנכ"ל עם סגל פדגוגי מטה 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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כסלו תשע"ח - טבת תשע"ח

ידיגיביאיטח כסלו

כאכיטיחיזטזטו

כחכזכוכהכדכגכב

הדגבא טבתלכט

יביאיטחזו

יטיחיזטזטוידיג

מ 
צ
ד
 2

 -
ב 

נו
 2

6 

נוב 26 27ח כסלו 28ט 29י 30יא דצמ 1יב 2יג יד

יום האיידס הבינלאומי 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

מ 
צ
ד
 9

 -
 3

 

3 4טו 5טז 6יז 7יח 8יט 9כ כא

 היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם

 חודש המאבק במלחמה בסמים ואלכוהול

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

 ועדת פרס חינוך -ראיונות אנשי חינוך מצטיי

 מפגש וועדת אתיקה - תכנון איכות ובקרה

 יום הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

יום עיון מדריכים אגף א' שפות 

 יום עיון קשרי קהילה -לצוותים ובתי"ס בפיילו

 כנס יועצים חינוכיים (מכללת עמק יזרעאל

מפגש הערכות טאליס 

 "כנס למנהלים בתכנית "קדם עתידים 

EFQM - מפגש מנהלים 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 2

 יום עיון באוניברסיטה העברית למורי תנ

ימי למידה למפקחים  קדם יסודי 

(מוט"ל)כנס מורי מדע וטכנולוגיה לכל  

כנס מחוזי למורים לספרות 

מ 
צ
ד
 1

6 
- 

10
 

10 11כב 12כג 13כד 14כה 15כו 16כז כח

 באחריות: רשות ארצית למדידה והערכה

 חודש המאבק במלחמה בסמים ואלכוהול

יום זכויות האדם הבינלאומי 

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל מפג

אירוע חמ"ד מטה 

יום המורה 

יום עיון למורים לחשמל 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע 

(אשכול פיס מרר)כנס  אנגלית יסודי  

כנס מפקחות ומנהלי מחלקות  גנ"י 

כנס סטז'ארים חנ"ג 

 יום עיון בנושא "עלילה נושא וקונפליקט

(חמ"ד)כנס ארצי שנתי  

חנוכה 

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגש

ימי למידה למפקחים  קדם יסודי 

כנס אגף א מדעים 

כנס הכנה לפרישה עו"ה 

חנוכה חנוכה 

מ 
צ
ד
 2

3 
- 

17
 

17 18כט 19ל 20א טבת 21ב 22ג 23ד ה

חנוכה 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

 חודש המאבק במלחמה בסמים ואלכוהול

 יום עיון משותף למורים למקצועות היהדות

מועד סיום דיון בוועדות התאמה 

חנוכה 

מליאת פיקוח 8 

 ביקור אגף יסודי במחוז 

חנוכה 

יום עיון למורי הספרות 

כנס אקדמיה שדה 

 הכנס השנתי למורי הכימיה 

חידון התנך הארצי למבוגרים 

חנוכה 

(עי"ס)כנס מנהלים ארצי  

חזרה ללימודים 

 סגירת שאלון אח"מ מועד 1 לממלכתי, לממלכ

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

פיתוח מקצועי מחוזי  2 

מ 
צ
ד
 3

0 
- 

24
 

24 25ו 26ז 27ח 28ט 29י 30יא יב

חופשת חורף 

חג המולד - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונים 

 חודש המאבק במלחמה בסמים ואלכוהול

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

כנס מנהיגות חמ"ד ועדה מחוזית - תכנית מרום 

סמינר הנבטת רעיונות לפרויקטים - מגמה מדעית טכנולוגית 

 חלוצי הערכה - מפגש מנהלים ורכזים פדגוג

יום מערכתי: התכנית האסטרטגית 

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י

צום עשרה בטבת 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

נו 
 י

6 
- 

מ
צ
ד
 3

1 

31 ינו 18 1יג 2יד 3טו 4טז 5יז 6יח יט

חופשת חורף 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה ב'-שפת אם

אירוע חמ"ד מטה  

יום הזיכרון לזאב ז'בוטינסקי ז"ל  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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ינואר 2018ינואר 2018
טבת תשע"ח - שבט תשע"ח

יטיחיזטזטוידיג טבת

כוכהכדכגכבכאכ

דגבא שבטכטכחכז

יאיטחזוה

יחיזטזטוידיגיב

נו 
 י

6 
- 

מ
צ
ד
 3

1 

דצמ 31 ינו 18 1יג טבת 2יד 3טו 4טז 5יז 6יח יט

חופשת חורף 

 ראשית השנה - קתולים, לאטיניים, אנג'לים

 תחילת שאלוני אקלים בית ספרי וסביבה

 תחילת שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחטיב

בגרויות: משוריין 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה א'- שפת אם

מליאת פיקוח 9 

יום צב"מים ארצי 

(חמ"ד)כנס מנהלים על-יסודי  

בגרויות: משוריין 

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 

חג המולד - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

 ההתגלות - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומאר

נו 
 י

13
 -

 7
 

7 8כ 9כא 10כב 11כג 12כד 13כה כו

חופשת חורף 

חג המולד - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

כנס לשון ראשון 

בגרויות: משוריין 

 מפגש וועדת אתיקה - תכנון איכות ובקרה

יום עיון מנהלי ומדריכי שפ"ח3 

 הכשרת ראשי משלחות לחו"ל - מועד 4

 מפגש מפקחים יסודי מחוז צפון- אורנה

ימי עיון מחוזיים- הישיגים 70 

יום עיון ארצי לאוכלוסיות מיוחדות 

ילדים ונוער בסיכון - כנס מנהלים 

בגרויות: משוריין 

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגש

נו 
 י

20
 -

 1
4 

14 15כז 16כח 17כט 18א שבט 19ב 20ג ד

 ראשית השנה - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים

 שולחן עגול חטב למחוז צפון+חיפה (על-

אירוע חמ"ד מטה 

 ההתגלות - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים

 שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 10- בנושא חירום 

יום עיון למורים לאלקטרוניקה 

 כנס מנהלים עי"ס ובהמשכו כנס מנהלים

EFQM - מפגש יו"רים 

פורום מורים לגיאוגרפיה ארצי 

 למידת עמיתים והנחיה - מפגש מנהלים

EFQM - מפגש מנהלים 

חג המולד - ארמנים 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיתוח במטה - מפגש

בגרויות: משוריין 

פיתוח מקצועי מחוזי 3 

נו 
 י

27
 -

 2
1 

21 22ה 23ו 24ז 25ח 26ט 27י יא

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע   מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוניים

בגרויות: משוריין 

 ביקור מטה משרד החינוך תכנית ניצנים

 כנס הוקרה ארצי לרכזים מצטיינים בחינוך

מפגש 3 ממוני תכנון 

EFQM - מפגש רכזי איכות 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  מפגש היערכות מחקר פיזה 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

בגרויות: משוריין 

חג נביא אלחדר 

ר 
ב
פ
 3

 -
ו 
ינ

 2
8 

28 29יב 30יג 31יד פבר 1טו 2טז 3יז יח

שבוע החלל הלאומי 

אירוע חמ"ד מטה 

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

בגרויות: משוריין 

טקס ט"ו בשבט פיקוח ומינהל 

יום חילופי שלטון - מינהל ח"ן 

מליאת פיקוח 11 

 פתיחת מועד 2 שאלון אח"מ לממלכתי, 

יום הולדת לכנסת  פרס שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד

(חמ"ד)כנס יועצים  

ט"ו בשבט 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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פברואר 2018פברואר 2018
שבט תשע"ח - אדר תשע"ח

יחיזטזטוידיגיב שבט

כהכדכגכבכאכיט

בא אדרלכטכחכזכו

טחזוהדג

טזטוידיגיביאי

ר 
ב
פ
 3

 -
ו 
ינ

 2
8 

ינו 28 29יב שבט 30יג 31יד פבר 1טו 2טז 3יז יח

שבוע החלל הלאומי 

ביצוע טאליס 

 הערכת התכנית ללמידה משמעותית (פברוא

כנס ועדי הורים יישוביים 

תחרות כתיבה יוצרת בספרדית 

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 4

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ"י

  מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

בגרויות: משוריין 

כניסת המשיח אל ההיכל - קתולים 

ר 
ב
פ
 1

0 
- 

4 

4 5יט 6כ 7כא 8כב 9כג 10כד כה

ביצוע טאליס 

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 

סטטוס ת"ע מחצית יעדים 1-7 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  

 מפגש וועדת אתיקה - תכנון איכות ובקרה

כינוס מנהלי מחלקות חינוך 

חידון תנ"ך מחוזי - מינהל ח"ן 

כנס  רכזי מתמטיקה עי"ס אזור א 

מבחני החמ"ד (פנימי)-תושב"ע 

(על-יסודי)סיור אמצע שנה מחוז צפון  

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 5 

חידון סובב ישראל 

(על-יסודי)כנס הערכה על הבקרה  

EFQM - מפגש מנהלים 

הליכה לימודית 1- הישיגים 70 

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגש

סטטוס ת"ע מחצית יעדים 8-14 

מועצת מפקחות גני ילדים 

פיתוח מקצועי קדם יסודי 

מאר מארון - מארונים 

ר 
ב
פ
 1

7 
- 

11
 

11 12כו 13כז 14כח 15כט 16ל 17א אדר ב

ביצוע טאליס 

שבוע המשפחה 

ביצוע טאליס 

 פיתוח מקצועי למפקחות על הפיתוח המקצו

 כנס ארצי לבניית תכנית רצף פורמלי ובלתי

ת אירוע חמ"ד מטה 

(חמ"ד)ימי פיקוח  מליאת פיקוח 12 

הליכה לימודית 2  -הישיגים 70 

 יום עיון לשפה הערבית במגזר הערבי והבדוא

כנס  רכזי מתמטיקה יסודי אזור א 

כנס מדריכים שח"ר\ קד"נ \קב"ס 

מחקר בכתיבה עברית 

EFQM - מפגש יו"רים 

 כנס למנהלים בתכנית- מובילי פדגוגיה איכות

 יום עיון למורי עולים חדשים 

יום המשפחה 

 כניסת המשיח אל ההיכל - אורתודוקסים

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

פיתוח מקצועי מחוזי  4 

ר 
ב
פ
 2

4 
- 

18
 

18 19ג 20ד 21ה 22ו 23ז 24ח ט

 שבוע למידה בשעת חירום 

יום הרפורמה המובטח  פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

יום עיון למנהלי התקוה הישראלית 

 תרגיל מוסדות חינוך ארצי לכלל המוסדות

אולימפיאדת הביולוגיה 

ימי למידה למפקחים כוללים - קדם יסודי 

מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית 

מבחני החמ"ד (פנימי)-דברים 

כנס קב"סים מחוזי 

 תחרות וכנס מהנדסים צעירים (טכניון, חיפה

יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו 

 יום הזיכרון לחללי ישראל שמקום קבורתם

ימי למידה למפקחים כוללים - יסודי 

ימי למידה למפקחים כוללים - על-יסודי 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

  מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

 סגירת שאלון אח"מ מועד 2 לממלכתי, לממלכ

ץ 
ר
מ

 3
 -
ר 

ב
פ
 2

5 

25 26י 27יא 28יב מרץ 1יג 2יד 3טו טז

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל אירוע חמ"ד מטה 

 מליאת פיקוח 13- בנושא חיים משותפים

 טקס הענקת פרסים בתחרות גמר של כרזה

יום העמקה מפקחים מתאמים מרום 

EFQM - מפגש רכזי איכות 

תענית אסתר 

פורים 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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מרץ 2018מרץ 2018
אדר תשע"ח - ניסן תשע"ח

טזטוידיגיביאי אדר

כגכבכאכיטיחיז

א ניסןכטכחכזכוכהכד

חזוהדגב

טוידיגיביאיט

ץ 
ר
מ

 3
 -
ר 

ב
פ
 2

5 

פבר 25 26י אדר 27יא 28יב מרץ 1יג 2יד 3טו טז

OECD   מחקר פיזה 

פורים 

פורים פורים 

ץ 
ר
מ

 1
0 

- 
4 

4 5יז 6יח 7יט 8כ 9כא 10כב כג

OECD  מחקר פיזה 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע חזרה ללימודים 

 פתיחת שאלון אח"מ מועד 3 לממלכתי, 

התחרות הלאומית לרובוטיקה והנדסה 

כנס גננות מובילות 

יום עיון מנהלי ומדריכי שפ"ח4 

יום שיא אורח חיים בריא ופעיל-חנ"ג 

יום שיא מחוזי לתלמידי חינוך מיוחד 

מבחן מיצ"ב חיצוני באנגלית 

 יום עיון למורים למקרא: מתחילים מבראשי

 כנס חדשנות בבחינות הבגרות 

 סטאטוס תוצאות - התכנית האסטרטגית

כנס  חוות חקלאיות 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

 פיתוח מקצועי מפקחים כוללים - מפגש 

 פיתוח מקצועי מפקחים: מינהל ח"ן, שפ

ץ 
ר
מ

 1
7 

- 
11

 

11 12כד 13כה 14כו 15כז 16כח 17כט א ניסן

שבוע חמ"ד 

OECD מחקר פיזה 

 מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוננים

ת אירוע חמ"ד מטה 

אליפות הסייבר 

מליאת פיקוח 14 

 הכנס הארצי של מורי מגמות הנדסת מכונות

"חידון "סובב ישראל 

יום עיון גננות חמ"ד 

יום שיא כן לציפור שמורת החולה 

חידון תנ"ך ארצי - מינהל ח"ן 

 חיים משותפים- כנס מחוזי (בית יגאל גינוסר

יום שיא -כן לציפור שמורת החולה 

(על-יסודי)כנס למידת עמיתים  

 כנס מגמות הצגת תוצרים של תלמידים 

מפגש הערכות חלוץ טימס 

  כנס- מקהלות מחוזי בנושא 70 שנה למדינה

 הכשרת מפקחים בראשית דרכם - מפגש

יום הצרכן הבינלאומי 

יום למידה שני להנהלת ובכירי שפ"י 

כנס רכזי מגמות חנ"ג 

ץ 
ר
מ

 2
4 

- 
18

 

18 19ב 20ג 21ד 22ה 23ו 24ז ח

OECD מחקר פיזה 

טקס מחוזי לנוער מתנדב אות ריבן 

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

מבחן מיצ"ב פנימי באנגלית 

הרמת כוסית לרגל חג הפסח 

יום שיא כן לציפור- עין אפק 

כנס פורשים 

 מפגש3 ממוני תכנון 

 הכשרת ראשי משלחות לחו"ל - מועד 6

"כנס סיום פרויקט "יש לנו כימיה 

"האולימפיאדה הארצית לכימיה- "הכימיאדה 

היום הבינלאומי למאבק בגזענות 

 חדשנות בבחינות הבגרות - תכניות לימודים

יום שיא - כן לציפור עין אפק 

יום המים הבינלאומי 

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

פסח 

פיתוח מקצועי מחוזי  5 

יום המשיח המובטח 

פסח 

פסח 

ץ 
ר
מ

 3
1 

- 
25

 

25 26ט 27י 28יא 29יב 30יג 31יד טו

כנס אגף א' מדעים 

אירוע חמ"ד מטה  

יום עיון ארצי לקראת בחינות הבגרות 

 יום ראשון של הדקל - קתולים, לאטיניים

פסח 

ועדה מחוזית - תכנית מרום 

יום עיון למורי הספרות 

פסח 

כנס כתי יצירתית מגזר בדואי 

כנס רכזי מתמטיקה יסודי אזור ב 

פסח 

עד 14 אפרפסח  חופשת אביב 

 יום "ח'מיס אלאסראר" - קתולים, לאטיניים

פסח 

 יום שישי הגדול - קתולים, לאטיניים, אנג

פסח 

 סגירת שאלון אח"מ מועד 3 לממלכתי, לממלכ

פסח 

 שבת האור - קתולים, לאטיניים, אנג'לים

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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אפריל 2018אפריל 2018
ניסן תשע"ח - אייר תשע"ח

כבכאכיטיחיזטז ניסן

כטכחכזכוכהכדכג

והדגבא איירל

יגיביאיטחז

כיטיחיזטזטויד

ר 
פ
א

 7
 -

 1
 

אפר 1 2טז ניסן 3יז 4יח 5יט 6כ 7כא כב

חופשת אביב מהתאריך 29 מרץ

פסחא (3 ימים) - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונים 

 יום ראשון של הדקל - יוונים, אורתודוקסים

פסח 

פסח פסח 

 יום "ח'מיס אלאסראר" - יוונים, אורתודוקסיםפסח 

פסח 

 יום שישי הגדול - יוונים, אורתודוקסים, ארמנ

פסח 

 הבשורה - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים

פסח 

 שבת האור - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים

ר 
פ
א

 1
4 

- 
8 

8 9כג 10כד 11כה 12כו 13כז 14כח כט

חופשת אביב 

פסחא (3 ימים) - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

 הערכת התכנית להקטנת כיתות א' וב' (אפרי

 הערכת התכנית לתקצוב דיפרנציאלי (אפריל

 הערכת מלקות ללמידה – התכנית המערכתי

(אפריל-מאי 2018)הערכת סחל"ב    

(אפריל-מאי 2018)הערכת עוז לתמורה   

חזרה ללימודים 

(אפריל-מאי 2018)ניטור חוסן בחינוך   

 הבשורה - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונ

מליאת פיקוח בנושא חירום 

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 7 

 כנס תוצרי חקר ותיכון הנדסי של תלמידי

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא

ר 
פ
א

 2
1 

- 
15

 

15 16ל 17א אייר 18ב 19ג 20ד 21ה ו

אירוע חמ"ד מטה  

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

 הנהלת מחוז צפון - ניתוח נתונים 10:00-12:00

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם  ת"ע 

צעדת השביל המחבר 

 ועדת היגוי קיימות אורח חייםבריא ובטוח

יום תכנון כתיבת עבודה מחוזית 

 חידון התנ"ך העולמי לנוער ביום העצמאותיום הזיכרון לחללי צה"ל 

יום העצמאות 

הבשורה - הארמנים 

חזרה ללימודים 

ר 
פ
א

 2
8 

- 
22

 

22 23ז 24ח 25ט 26י 27יא 28יב יג

ביצוע סקר טאליס בגני ילדים 

שבוע גלישה בטוחה 

חג נביא שועיב מליאת פיקוח 16 הישיגים 70  יום עיו מדריכים ורכזי עברית עי"ס יהודי

יום למידה למדריכי  יחידת תקשוב 

(עברית)מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם  

 מפגש 4 ממוני תכנון 

סיור חמ"ד מחוז צפון 

 תחרות חוקרים סביבה במדעי הסביבה

(חמ"ד)מועצת מפקחים עי"ס  כנס ארצי למנהלי בתי הספר היסודיים 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל 

אי 
מ

 5
 -
ר 

פ
א

 2
9 

29 30יד מאי 1טו 2טז 3יז 4יח 5יט כ

ביצוע סקר טאליס בגני הילדים 

(ערבית)מבחן מיצ"ב חיצוני בשפת אם  אירוע חמ"ד מטה  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

יוני 2018

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

מאי 2018מאי 2018
אייר תשע"ח - סיון תשע"ח

כיטיחיזטזטויד אייר

כזכוכהכדכגכבכא

הדגבא סיוןכטכח

יביאיטחזו

יטיחיזטזטוידיג

אי 
מ

 5
 -
ר 

פ
א

 2
9 

אפר 29 30יד אייר מאי 1טו 2טז 3יז 4יח 5יט כ

ביצוע סקר טאליס בגני הילדים 

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

 ועידה ארצית מועצות תלמידים מינהל ח

יריד יוזמות בשפות 

כנס שנתי של מרחבי חינוך 

מצעד הספרים - בחירת הספר האהוב 

למורי אנגלית CEFR יום עיון 

 מבדק קריאה וכתיבה לכתה א'- שפת אם

פורום מורי גיאוגרפיה ארצי 

יריד חקר רב מגזרי מדעים יסודי 

 יריד רב מגזרי-מדעים וטכנולוגיה חט"ב - 

כנס כתיבה  יצירתית- מגזר ערבי 

גמר ערב צרפתית 

ל"ג בעומר 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

בגרויות: משוריין 

 יום עיון למורי מקרא בנושא ערכים מעורבות

סיור לימודי באתרי מורשת 

חזרה ללימודים 

אי 
מ

 1
2 

- 
6 

6 7כא 8כב 9כג 10כד 11כה 12כו כז

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

ימי שיא מחוזיים  הישיגים 70 

כנס רכזי שפה יסודי דוברי עברית 

 מפגשי למידה לרפרנטים מחוזיים למחוננים

מליאת פיקוח 17 

בגרויות: משוריין 

יום זכויות בעלי החיים 

טקס הענקת פרסי חינוך מחוזיים 

 יום עיון - התכנית הלאומית לילדים ונוער

מבחן מיצ"ב חיצוני במתמטיקה 

 כנס הסיום של קהילות מורי הכימיה 

ימי למידה למפקחים כוללים - יסודי 

יום הניצחון על גרמניה 

 כנס כללי בנושאי פדגוגיה לנושא עוז לתמורה

 כנס מחוזי אומנות וחיים משותפים- 70 שנה

"כנס מקוון "איחוד מול ייחוד 

 תאטרון ישראלי- הצגת תוצרי תלמידים , 

אירועי יום ירושלים 

 העלייה השמימה - קתולים, לאטיניים, אנג

 ימי למידה למפקחים כוללים - קדם יסודי

יריד חקר רב מגזרי מדעים- קדם יסודי 

כנס תלמידי מגמת בגרות חנ"ג 

 מבחן מיצ"ב פנימי בשפת אם (כתות ה' וח

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"ה

אי 
מ

 1
9 

- 
13

 

13 14כח 15כט 16א סיון 17ב 18ג 19ד ה

ביצוע מבחן חלוץ טימס 

טקס מגזר דרוזי 70 שנה למדינה 

יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה 

יום ירושלים 

(חמ"ד)מועצת מפקחים  

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם  ת"ע  

בגרויות: משוריין 

רמדאן 

הכשרת צוות חירום  - ביטחון 

הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 8 

 יום עיון מורים בתרבות יהודית ישראלית

כנס מצטייני תקשוב ופדגוגיה חדשנית 

 יום שיא בשפה הערבית במגזר הערבי 

מבחן מיצ"ב חיצוני במדע וטכנולוגיה 

יום שיא חיים משותפים  יסודי - חנ"ג 

 העלייה השמימה - יוונים, אורתודוקסים, 

 יום ההבנ"ה - היום הבינלאומי למאבק בלהט

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש

בגרויות: משוריין 

חג השבועות 

אי 
מ

 2
6 

- 
20

 

20 21ו 22ז 23ח 24ט 25י 26יא יב

רמדאן 

שבועות - קתולים, לאטיניים, אנג'לים ומארונים 

חג השבועות חג השבועות 

יום עיון מנהלי שפ"ח 

כנס גננות מובילות 

כנס רכזים חברתיים יסודי 

לך ירושלים 

 תחילת פיילוט עלד"ע ממוחשב לכתות ט

 תערוכת תוצרים בנושא : 70 שנה 70 פנים

חזרה ללימודים 

 פיתוח מקצועי לסגל הפיקוח במטה - מפגש'מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה ה' וח 

בגרויות: משוריין 

ונ 
 י

2 
- 

אי
מ

 2
7 

27 28יג 29יד 30טו 31טז יונ 1יז 2יח יט

רמדאן 

שבועות - יוונים, אורתודוקסים, ארמנים 

אירוע חמ"ד מטה  

יום החליפות 

בגרויות: משוריין 

ועדה מחוזית - תכנית מרום 

מליאת פיקוח18 

יום סינכרון תכניות עבודה מטה ומחוז 

תערוכה ותחרות פרוייקטים 

יום ללא עישון מבחן מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה 

בגרויות: משוריין 

 גמר פיילוט עלד"ע ממוחשב לכתות ט (

הגשת תכניות עבודה מטה 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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יולי 2018

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

יוני 2018יוני 2018
סיון תשע"ח - תמוז תשע"ח

יטיחיזטזטוידיג סיון

כוכהכדכגכבכאכ

גבא תמוזלכטכחכז

יטחזוהד

יזטזטוידיגיביא

ונ 
 י

2 
- 

אי
מ

 2
7 

מאי 27 28יג סיון 29יד 30טו 31טז יונ 1יז 2יח יט

רמדאן 

 טקס הענקת פרסים לתלמידים מצטיינים

 כנס שנתי של מרחבי חינוך (בימת שיתוף

ונ 
 י

9 
- 

3 

3 4כ 5כא 6כב 7כג 8כד 9כה כו

רמדאן 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע   

בגרויות: משוריין 

יום הוקרה למתמחים ולמורים חדשים  כנס סיכום שנה- מגמה טכנולוגית מדעית

 תחרות מצוינות במוזיקה ובמחול באלמא

בגרויות: משוריין 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

ונ 
 י

16
 -

 1
0 

10 11כז 12כח 13כט 14ל 15א תמוז 16ב ג

רמדאן 

בגרויות: משוריין אירוע חמ"ד מטה  

מליאת פיקוח 19 

 הכשרת ראשי משלחות לחו"ל - מועד 9

כנס הצגת מחקרי ראמ"ה 

 תחרות גמר חידון ערבית ליהודים ועולם

(חג הפסקת הצום)עיד אל פיטר  תרגיל חירום 

בגרויות: משוריין 

(מרכזים)מפגשי מפקחים מתאמים  

(חמ"ד)פיתוח מקצועי מטה  

ונ 
 י

23
 -

 1
7 

17 18ד 19ה 20ו 21ז 22ח 23ט י

(חג הפסקת הצום)עיד אל פיטר  

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

מפגש 5 ממוני תכנון - מפגש סיום בגרויות: משוריין 

מפגש סיום מנהלי ומדריכי שפ"ח6 

מועד הגשת תיקים לוועדות התאמה 

(על-יסודי)סיום שנת הלימודים  

בגרויות: משוריין 

c2e - EFQM טקס הסמכה 

ונ 
 י

30
 -

 2
4 

24 25יא 26יב 27יג 28יד 29טו 30טז יז

אירוע חמ"ד מטה  

כנס ארצי למורים למדעי הסביבה 

בגרויות: משוריין 

יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

מליאת פיקוח 20 

כנס קידום נוער 

 כנס שנתי מורים לביולוגיה חטיבה עליונה

ימי למידה למפקחים כוללים - על-יסודי 

בגרויות: משוריין יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

הגשת תכניות עבודה מחוזות 

יום עיון שנתי למורים לביולוגיה 

 מינהל עו"ה: מפגש רפרנטים מינהל עו"

סיום שנת הלימודים 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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תמוז תשע"ח - אב תשע"ח

כדכגכבכאכיטיח תמוז

בא אבכטכחכזכוכה

טחזוהדג

טזטוידיגיביאי

כגכבכאכיטיחיז

ל 
יו
 7

 -
 1

 

יול 1 2יח תמוז 3יט 4כ 5כא 6כב 7כג כד

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

צום י"ז בתמוז 

שבעה עשר בתמוז 

מפגש יו"ר יעדים וצוותיהם ת"ע  

בגרויות: משוריין 

(חמ"ד)כנס רכזי חינוך חברתי  

סאמר סקול באנגלית 

 יום עיון ארצי למורים למוזיקה- בתי ספר

יום עיון לרכזי הערכה-בית ספריים 

 כנס ארצי למורי ערבית ועולם הערבים 

בגרויות: משוריין  כנס פיתוח מקצועי- הוקרת יוזמות של עו

יום עיון לרכזי מגמות מוזיקה 

ל 
יו
 1

4 
- 

8 

8 9כה 10כו 11כז 12כח 13כט 14א אב ב

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 21 

 הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 10

 חשיפת התכנית האסטרטגית בפני החברה

בגרויות: משוריין 

יום עיון למורי אנגלית בחמ"ד 

ל 
יו
 2

1 
- 

15
 

15 16ג 17ד 18ה 19ו 20ז 21ח ט

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

ל 
יו
 2

8 
- 

22
 

22 23י 24יא 25יב 26יג 27יד 28טו טז

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

צום תשעה באב 

תשעה באב 

 פורום מפקחי מחוז עם המשנה למנכ"ל

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

וג 
א

 4
 -
ל 

יו
 2

9 

29 30יז 31יח אוג 1יט 2כ 3כא 4כב כג

חופשת הקיץ 

חופשת פיקוח 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
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אב תשע"ח - אלול תשע"ח

כגכבכאכיטיחיז אב

לכטכחכזכוכהכד

זוהדגבא אלול

ידיגיביאיטח

כאכיטיחיזטזטו

וג 
א

 4
 -
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יו
 2

9 

יול 29 30יז אב 31יח אוג 1יט 2כ 3כא 4כב כג

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין  היערכות קבט"ים לפתיחת שנה"ל תשע

וג 
א

 1
1 

- 
5 

5 6כד 7כה 8כו 9כז 10כח 11כט ל

חופשת הקיץ 

הצגת תכניות עבודה יחידתיות בפני המנכ"ל 

בגרויות: משוריין בגרויות: משוריין 

וג 
א

 1
8 

- 
12

 

12 13א אלול 14ב 15ג 16ד 17ה 18ו ז

חופשת הקיץ 

מפגש היערכות מגזר דרוזי בגרויות: משוריין 

 הכשרת ראשי משלחות לחו"ל- מועד 11

בגרויות: משוריין  יום עיון הוראת אנגלית בכיתות הטרוגניות

 יום היערכות פיקוח ומנהלי יחידות מינהל

וג 
א

 2
5 

- 
19

 

19 20ח 21ט 22י 23יא 24יב 25יג יד

חופשת הקיץ 

בגרויות: משוריין 

מליאת פיקוח 22 

כנס היערכות מנהלים חדשים כנס  רב מגזרי למורי חנ"ג 

כנס שר מנכ"ל פתיחת שנה"ל תשע"ט 

ט 
פ
ס

 1
 -
ג 

או
 2

6 

26 27טו 28טז 29יז 30יח 31יט ספט 1כ כא

עד 1 ספט חופשת הקיץ 

פתיחת חדר מצב מחוזי 

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


